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Concurso oferta 815 vagas para
hospitais da UFPA, em Belém
Os salários variam de R$ 2.104,69 a R$ 8.887,51.
Inscrições seguem abertas até 1º de agosto de 2016.
Do G1 PA

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), do Ministério da Saúde, abriu edital
para a realização de concurso público para a contratação do quadro de pessoal para o Complexo
Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA). No total são 815 vagas em
vários níveis, com salários que variam de R$ 2.104,69 a R$ 8.887,51.
No site do Instituto AOCP é possível ver o edital.

As inscrições seguem até às 14h do dia 1º de agosto de 2016 e podem ser feitas pela
insternet ou ainda no posto de inscrição presencial, das 8h30 às 12h e das 14h às 18h,
de segunda a sexta-feira (exceto feriados), na Copy Cyber, localizada na travessa do
Chaco, 1957 B, bairro do Marco, em Belém. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60
para nível médio e R$ 80 para nível superior.
Vagas
Os cargos em nível superior são para advogado; analista administrativo –
administração; analista administrativo - administração hospitalar; analista administrativo
– biblioteconomia; analista administrativo – contabilidade; analista administrativo –
estatística; analista administrativo - relações públicas; arquiteto; analista de tecnologia
da informação – processos; analista de tecnologia da informação - sistemas
operacionais; analista de tecnologia da informação - suporte de redes;
telecomunicações; engenheiro civil; engenheiro clínico; engenheiro de segurança do
trabalho; engenheiro eletricista; engenheiro mecânico e jornalista.
Já em nível médio são ofertadas vagas para assistente administrativo, técnico em
contabilidade; técnico em informática e técnico em segurança do trabalho.
Prova
Com duração de quatro horas, a aplicação das provas objetivas está prevista para 28
de agosto, em Belém. Além de conhecimentos específicos e Legislação aplicada ao

SUS, para ambos os níveis, o conteúdo das provas traz ainda Língua Portuguesa,
Raciocínio Lógico e Matemático e Legislação Aplicada à Ebserh.
Isenção de taxa
Em conformidade com o Decreto Federal nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008, haverá
isenção do valor da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que se declarar
membro de família de baixa renda, nos termos da legislação vigente.
Pessoas com deficiências
Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 5% das vagas existentes ou
das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso público, desde que os
empregos pretendidos sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme
estabelece a Constituição Federal.
Negros
Ainda de acordo com o edital, serão reservados 20% das vagas de cada emprego
durante validade do concurso público, aos candidatos que se autodeclararem pretos
ou pardos. Para concorrer às vagas reservadas o candidato deverá, no momento do
preenchimento do formulário de solicitação de inscrição, se declarar preto ou pardo,
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.

